Jaká víra?
lupracuje dokonce i s Českou radou dětí a mládeže. V tomto pohledu se tedy jeho program blíží
ideálům tzv. keltského skautingu, který se v návaznosti na Gorsedd rozšířil ve francouzské Bretani.
Zájem o odhalování explicitně náboženského rozměru keltského dědictví, tj. příklon k neodruidismu ve vlastním slova smyslu pak v České republice deklarují pouze jednotlivci, kteří nejsou
zastřešeni nějakou institucionalizovanou organizací. Jejich případné setkávání při společném
provádění bohoslužebných úkonů nelze bez důkladného terénního výzkumu ani potvrdit, ani vyloučit. S jistotou však jako platformy k vzájemné komunikaci využívají některých internetových domén
(Vojtíšek 2002: 9). Jedna z nich nese příznačné označení „Nemeton – místo setkání“, 72 přičemž výrazem nemeton Galové označovali své bohoslužebné prostory. 73 Jiné jsou nazvány Keltoman. 74 Ač by
se z tohoto názvu dalo usuzovat na jistý odstup a sebeironii, jejich provozovatelé vycházejí patrně z vážně míněných wiccanských pozic. Autorem podstatně zřetelnější internetové prezentace 75 je
Roman Procházka. Tento původním povoláním žurnalista se na rozdíl od představitelů a členů
výše zmiňovaných občanských sdružení označuje za „druida“. 76 Své lnutí ke keltské tradici deklaruje zcela otevřeně prostřednictvím sebevymezení vůči globálně pojímanému novopohanství: „Autor
a jeho stránky nikdy neměly, nemají a nebudou mít nic společného s nejrůznějšími okultními či spiritistickými spolky a jim podobnými uskupeními. Autor taktéž nepatří mezi vyznavače kultu wydda
(wicca, wiccana apod.) mylně vydávaného za současnou podobu učení dávných druidů.“77 Patrně díky
své původní profesi se stal pilným přispěvatelem různých tiskovin. Za všechny lze jmenovat již zmiňovaný časopis Pohanský kruh. Ve svých článcích se Procházka zabývá zejména svébytnou rekonstrukcí a interpretací starokeltských svátků (Procházka 2002: 23–25), obětní praxe (Procházka 2003b:
6–7), symbolikou kamene (Procházka 2003a: 5–6) apod. Jiný český neodruid se na internetu prezentuje pod jménem Lunwer, s přízviskem „druid z Hercýnského Lesa“. 78 Šéfredaktor Pohanského
kruhu Jakub Achrer o něm pak prohlašuje: „Je zatím prvním člověkem z keltské tradice, o kterém vím,
že se aktivně účastní obřadů a kráčí po stezce druidského zasvěcení.“ 79 Jako jediný z celé scény
českého novopohanství pak hovoří – byť nepříliš zřetelně – o svých kontaktech s neodruidskými organizacemi v zahraničí: konkrétně s OBOD, BDO a Cairdeas Mor Shaoghal nan Druidh in Gaelic, za jehož
„stoupence“ se prohlašuje. 80
Na závěr tohoto přehledu je nutno zařadit ještě jednu aktuální informaci. Není vyloučeno, že
atomizovanost českých novopohanů, kteří tíhnou k neodruidismu, se časem změní v souvislosti
s posuny v českém zákonodárství. 27. listopadu 2001 totiž Parlament České republiky schválil zákon
o církvích č.3/2002 Sb. Do té doby české zákonodárství poněkud stranilo větším náboženským
útvarům, vzešlým zejména z křesťanské tradice. Podle Zákona České národní rady č.161/1992 Sb.
o registraci církví mohly získat statut církve či náboženské obce pouze ty náboženské společnosti,
které byly s to doložit, že jejich členy a členkami je nejméně 10 000 zletilých osob s trvalým pobytem
na území České republiky, resp. 500 zletilých osob s trvalým pobytem na území České republiky v pří72 http://taxoft.cz/nemeton
73 Ve středověké irštině se používalo etymologicky příbuzného tvaru nemed.
74 http://sweb.cz/keltoman
75 http://druid.euweb.cz
76 Svoje články, publikované jak v tištěné, tak elektronické podobě, podepisuje výmluvným „druid Roman“, příležitostně
zaznamenávaným i v tzv. písmu ogam, jehož se používalo zejména v Irsku v průběhu 6.–7. st. po Kr.
77 http://druid.euweb.cz
78 http://esoterica.wz.cz
79 http://www.wiccangarden.com/pkruh.htm
80 Tamtéž. Bližší informace o tomto společenství nemá autor této studie aktuálně k dispozici.
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